
 

 

  

वायंगणीत 'कासव जत्रा' भरणार 

ऑलिव्ह ररडिे ही कासवांची दरु्मीळ प्रजाती देशात ओररसा, गोवा आणण कोकणात आढळते. तयांची पैदास डडसेंबर 
ते र्माचच या कािावधीत होते. तयानिलर्मत्तािे र्मऊशार वाळूवर स्वच्छंदीपणे धावणारी कासवांची पपल्िे, कासवांच्या 
िीिांचे दशचि घेण्याची सधंी पयचटकांिा उपिब्ध होणार आहे. 
 

कोकणात लसधंुदगुच जजल््य़ात येणाऱ्या वेंगिेु तािुक्यातीि वायंगणी गावच्या कासव जत्रेची तारीख जाहीर झािी 
आहे. १४ ते १६ एपप्रि २०१७ दरम्याि वायंगणीच्या सर्मदु्र ककिाऱ्यावर ऑलिव्ह ररडिे कासवांच्या पपिांची 
फिटण सर्मुद्राकड ेपरततािा पाहता येईि.  
 

दरवर्षी िोव्हेंबर ते र्माचच र्महहन्यात ही कासवं या ककिाऱ्यावर येऊि अडंी घाितात. ५५ ते ६० हदवसांिी पपल्ि ं
बाहेर आल्यावर तयांिा विपवभागाच्या कर्मचचाऱ्यांच्या देखरेखीखािी सर्मदु्रात सोडि ंजातं. 
 

 

 

साहहतय अकादर्मी पुरस्कार परत करता येत िाही 
साहहतय अकादर्मी पुरस्कार बऱ्याच पवचारपवनिर्मयािंतर हदिे जात असल्यार्मळेु या पुरस्काराचे र्मािकरी हा 
पुरस्कार परत करू शकत िाहीत, असे र्मत हदल्िी उच्च न्यायाियािे सोर्मवारी व्यक्त केिे. 
 

एकदा हदिेिे साहहतय अकादर्मी पुरस्कार परत घेतिे जाऊ शकत िाहीत, असा ठराव अकादर्मीच्या कायचकारी 
र्मडंळािे २०१५ सािी केिा होता. तयार्मळेु पुरस्कार परत करण्याच्या पवरोधात र्मागचदशचक तत्त्वे तयार करण्याची 
काही गरज िाही, असेही खंडपीठािे सांगगतिे.\ 
 

'असहहष्णतुा व जातीयवाद' यांचे वातावरण याच्या पवरोधात २०१५ सािी अिेक िेखक, कवी व किाकार यांिी 
तयांिा लर्मळािेिे साहहतय अकादर्मी पुरस्कार परत केिे होते.यािा पवरोध करतािा, पुरस्कारासोबत लर्मळािेिा 
निधीही परत करण्यासाठी र्मागचदशचक तत्त्वे तयार करण्यात यावी, अशी र्मागणी करणारी जिहहत यागचका उच्च 
न्यायाियात करण्यात आिी होती. 
 

राष्रीय प्रतीकगचन्हांच्या बाबतीत िावण्यात येणाऱ्या निकर्षांप्रर्माणेच साहहतय अकादर्मी पुरस्कारांचे पापवत्र्य 
राखण्यासाठी र्मागचदशचक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, अशी र्मागणी एक वकीि व एक धालर्मचक संस्था यांिी या 
यागचकेत केिी होती. 
 

एकदा हदिेिा पुरस्कार परत घेण्याची साहहतय अकादर्मीच्या घटिेत तरतदू िसल्यािे या र्मदु्दय़ावर पवचार 
करण्याची गरज िाही, असे सांगिू न्यायाियािे ही यागचका फेटाळूि िाविी. 
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'आयटीआय'साठी सीबीएसईच्या धतीवर र्मंडळ 

सरकारिे देशभरातीि आयटीआय ससं्थांर्मधीि पायाभतू सपुवधा आणण प्रलशक्षण देण्याची खराब जस्थती र्मान्य 
करत आयआयटी ससं्थांच्या परीक्षा घेण्यासाठी सीबीएसई आणण आयसीएसई बोडाचच्या धतीवर बोडच स्थापि 
करण्यात येईि, अशी र्माहहती िोकसभेत हदिी.  
 

यार्मळेु आयटीआयच्या पवद्यार्थयाांिा सीबीएसईप्रर्माणे दहावी आणण बारावीच्या सर्मकक्ष प्रर्माणपत्रे देण्यात येणार 
आहेत. 
 

र्मािव ससंाधि पवकास (एचआरडी) र्मतं्राियािे याबाबतचा प्रस्ताव स्वीकारिा आहे.  
 

यासाठी सीबीएसई आणण आयसीएसईच्या आधारावर कें द्रीय औद्योगगक प्रलशक्षण ससं्था (एिसीव्हीटी) साठी 
वेगळे र्मडंळ स्थापण्यात येईि. हे र्मडंळ आयटीआयर्मध्ये परीक्षा घेण्यासह आयटीआय प्रलशक्षण प्राप्त करूि 
उत्तीणच होणाऱ्या पवद्यार्थयाांिा दहावी आणण बारावीच्या सर्मकक्ष प्रर्माणपत्र देण्याचे कार्म करण्यात येईि, असे 
वररष्ठ अगधकाऱ्यांिी सांगगतिे. 
 

 

 

निर्मिष्करी दिािा हुतातर्मा दजाच िागू 

दंगि, निदशचिे अशा प्रकारची कोणतीही बबकट पररजस्थती हाताळतािा निर्मिष्करी दिातीि एखाद्या जवािािा 
र्मतृयू आल्यास तयािा 'हुतातर्मा' असे घोपर्षत केिे जाईि, अशी र्माहहती गहृ राज्यर्मतं्री हंसराज अहीर यांिी 
िोकसभेत हदिी. 
 

गेल्या चार वर्षाांत पवपवध हठकाणी निदशचिे व दंगिीसारख्या घटिा घडल्या. यात एकूण ३४३६ जवाि जखर्मी 
झािे आहेत, तर२०१३-१५या काळात अशा घटिांर्मध्ये १२ पोलिस कर्मचचाऱ्यांचा र्मतृयू झािा असिू, ४७८० कर्मचचारी 
जखर्मी झाल्याचे अहीर यांिी सांगगतिे. 
 

 

 

पवख्यात घटिातज्ञ अंध्यारुजजिा कािवश 

सवोच्च न्यायाियातीि ज्येष्ठ वकीि, पवख्यात पवगधञ आणण घटिातज्ञ थेम्प्टि रुस्तर्मजी (टी.आर.) 
अधं्यारुजजिा यांचे २८ र्माचच रोजी निधि झािे. ते ८३ वर्षाांचे होते. 
 

राष्रीय िोकशाही आघाडीच्या पहहल्या सरकारच्या काळात सि १९९६ ते १९९८ पयांत अधं्यारुजजिा भारताचे 
सॉलिलसटर जिरि होते. तयाआधी सि १९९३ ते १९९५ या काळात ते र्महाराष्राचे अ ॅडव्होकेट जिरि होते. 



 

 

 

तसेच तयांिी र्मुबंईच्या शासकीय पवधी र्महापवद्याियातूि सर चािचस साजांट लशष्यवतृ्ती व पवष्ण ूधुरंधर 
सवुणचपदकासह कायद्याची पदवी प्राप्त केिी. यािंतर अ.भा. सेवा परीक्षा हदिी व तयात नतसरे आल्यािे तयाचंी 
भारतीय पवदेश सेवेसाठी निवड झािी. परंतु, तयांिी वककिीच करण्याचे ठरपविे. 
 

र्मुबंई पवद्यापीठ, भारतातीि अिेक राष्रीय पवधी पवद्यापीठ, पणु्याचे लसम्बॉयलसस िॉ कॉिेज आणण इंग्िडंर्मधीि 
बेिफास्ट पवद्यापीठातही तयांिी कायद्याचे अध्यापि केिे. तयांिी अिेक र्महतवाच्या सरकारी सलर्मतयांचे अध्यक्ष 
म्हणिू कार्म केिे. तयांच्याच सलर्मतीिे केिेल्या लशफारशीिुसार आताचा 'सरफासी' कायदा केिा गेिा. 
 

 

 

जीएसटीशी संबंगधत चारही पवधेयके िोकसभेत र्मंजूर 

िोकसभेत आज (बुधवार) जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) चचाच झािी. अथचर्मंत्री अरूण जेटिी यांिी सोर्मवारी हे 
पवधेयक पटिावर र्मांडिे. आज या पवर्षयावर पवस्ततृ चचाच झािी. यासाठी भाजपिे आपल्या सवच खासदारांिा 
जव्हप जारी केिा आहे.  
 

कें द्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, कें द्रशालसत जीएसटी आणण भरपाई कायद्यावर चचाच झािी. येतया एक 
जिुपैासिू सवचसरं्मतीिे भारतात जीएसटी िाग ूहोईि, अशी अपेक्षा आहे.  
 

जीएसटीशी सबंंगधत चारही पवधेयके िोकसभेत र्मजंरू करण्यात आिी आहेत. 
 

 

 

अंजू जॉजचिा १३ वर्षाांपूवीच्या उडीसाठी ऑलिजम्पकचे रौप्यपदक 

जागनतक अॅथलिट स्पधेत िांब उडी प्रकारात भारतािा पहहिवंहहि ंपदक लर्मळवूि देणारी अॅथलिट अजं ूबॉबी 
जॉजच हहचा आता ऑलिजम्पक पदक पवजेतयांच्या यादीतही सर्मावेश होण्याची शक्यता आहे. १३ वर्षाांपूवी झािेल्या 
अथेन्स ऑलिजम्पक स्पधेत र्मारिेल्या िांब उडीबद्दि नतिा रौप्यपदक हदिे जाण्याची शक्यता वतचपवण्यात येत 
आहे.  



 

 

 
 

२००४ सािच्या अथेन्स ऑलिजम्पक स्पधेत अजं ूजॉजच हहिे ६.८३ र्मीटर िांब उडी र्मारूि िवा राष्रीय पवक्रर्म 
प्रस्थापपत केिा होता. पण स्पधेत नतिा पाचव्या स्थािावर सर्माधाि र्मािावे िागिे होते. 
 

सवुणच, रौप्य आणण कांस्य पदकावर तयावेळी रलशयाच्याच स्पधचकांिी िाव कोरिे होते. र्मात्र, रलशयाच्या या 
खेळाडूचं्या कार्मगगरीबाबत सशंय व्यक्त करण्यात आिा होता. अखेर २०१३ सािी हा सशंय खरा ठरिा. पदक 
पवजेतया रलशयाच्या खेळाडू उते्तजक चाचणीत दोर्षी आढळल्या. तयािंतर पवपवध स्पधाांर्मध्ये तयािंी लर्मळविेिी 
पदकं तयांच्याकडूि काढूि घेण्यात आिी.  
 

ही नतन्ही पदकं आता तयावेळी चौर्थया स्थािावर सर्माधाि र्मािाव्या िागिेल्या ऑस्रेलियाची ब्रॉिपवि थॉम्पसि, 

पाचव्या स्थािावर भारताची अजं ूआणण सहाव्या स्थािावरीि बब्रटिची जेड जॉन्सि यांिा हदिी जाण्याची 
शक्यता आहे.  
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